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Estrutura da universidade 

 

A atual conjuntura da Universidade de São Paulo, hierarquizada em suas formas de 

produção e representação, denuncia esforços lógicos de se pensar a instituição como 

lócus acadêmico que não enseja em seus formatos a função social da universidade 

pública. Visivelmente não democrática, a gestão Rodas se traduz numa corrida pela 

internacionalização - traduzida em méritos quantitativos de pesquisa e busca por 

posições em rankings internacionais e institucionais e produção científica. Os últimos 

acontecimentos (presença da Política Militar no campus; implementação do BUSP; 

proposta de fechamentos de cursos; extinção de núcleos de extensão – figurados entre 

o rol de ações da reitoria) corroboram para a constatação de que a USP tem sido 

gradativamente cooptada por interesses mercadológicos, funcionais e amplamente 

estratégicos. Por óbvio, seus próprios formatos de ensino, pesquisa e extensão, são 

legitimados sob esses fundamentos norteadores. É o tripé condensado num sistema 

pedagógico e sistemático de reprodução fundamentalista, que dilacera seus princípios 

basilares instituídos pela constituição de 1988.  

Neste contexto, importa considerar que a participação dos movimentos estudantis, 

enquanto grupos de pressão, reivindicação e transformação dos modelos que fogem do 

papel essencial da universidade pública e da sociedade que se inserem, são 

estigmatizados como causas pontuais. O formato propositivo, que concerne um viés 

pragmático a presença estudantil, não se abre para horizontes reativos de atuação 

dentro do próprio espaço em que surgem. O desleixo em não se intencionar novas vias 

de transformações internas reflete na incapacidade de realizar, através da autocrítica, o 

fortalecimento externo e, portanto, interventor do movimento.  Viabilizar novas 

possibilidades instrumentais de interferência (e não somente interventora) dialetizantes 

e horizontais, dentro e for a da universidade, tal como a extensão universitária 

(enquanto ferramenta de diálogo institucional-popular), torna-se ponto-chave 

determinante.  

 

Atual formato do tripé Pesquisa-Ensino-Extensão 

 

A atenção prioritária, quase que exclusiva, dada ao desenvolvimento da pesquisa em 

âmbito nacional e internacional, mostra claramente que este é o pilar fundamental dado 

a visibilidade da academia, enquanto máquina fecunda e potencial de produção 

científica.  Inerentemente, o ensino - enquanto ferramenta que canaliza e multiplica os 

gênios pesquisadores; é alvo de um descompromisso engajado com a viabilização de um 

projeto político pedagógico sério e realmente social, também respondendo em maior 

escala a questões mercadológicas intencionais.  



 

A pratica extensionista entendida pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da 

Universidade de São Paulo são atividades extracurriculares e/ ou focadas em projetos de 

arte e cultura em geral. O programa oficial - Aprender com Cultura e Extensão, tem 

dependência de critérios socioeconômicos e medidas de desempenho acadêmico, além 

de viabilizar aprovações voltadas para muitos projetos com caráter de pesquisa. Os 

projetos não possuem perspectivas de continuidade, sendo feitos com duração definida 

e sem uma renovação, implicando na não criação de vínculos com a sociedade, nem 

levando a institucionalização de projetos.        

          Alem disso, atendem a critérios muito específicos, tendo formato definido, 

requerendo acompanhamento de professor, e só aceita bolsistas vinculados e ativos na 

universidade. Outro problema é a inexistência de contagem curricular da participação 

em projetos de extensão para o docente. Isso tudo, gera um circulo vicioso na qual a 

extensão não consegue se legitimar, nem encontra espaço para ser propagada. 

 Uma pratica do LABEX foi de sempre ocupar a representação discente dos órgãos e 

comissões de cultura e extensão da universidade. Mais uma vez esbarramos na falta de 

democracia na USP, e como ela impede que as decisões sejam tomadas democraticamente. 

Mesmo participando das comissões, sempre foi limitada nossa atuação, por não serem 

instancias paritárias, tendo os professores alto poder de decisão. 

 Somos defensores da extensão, e mais do que isso, praticantes. Acreditamos que apenas 

com a integração da sociedade e universidade será possível reverter a lógica mercadológica que 

se aplica ao ensino, com apenas o saber cientifico acadêmico sendo considerado. 

 LABEX 

O Laboratório de Extensão da Escola de Artes, Ciências e Humanidades se presta a fazer 

a ponte entre esses saberes, tendo a atuação focada no desenvolvimento de projetos 

acompanhados de formação extensionista. Através de cursos, debates e visitas a comunidades 

parceiras, tentamos sempre realizar a troca com o movimento social, trazendo o para dentro da 

universidade e levando a universidade para dialogar para alem de seus muros. 

 Na mais recente experiência, o estágio de vivência Apoena, conseguimos realizar a 

fantástica experiência de levar 30 estudantes para o campo, para conhecer a realidade da 

agricultura familiar, do Movimento Sem Terra (MST) e para todos que participaram o 

aprendizado adquirido foi muito alem daquele visto em sala, durante a graduação. 

 O projeto, que consistiu em um curso de formação e um estágio de vivência de 12 dias 

em Apiai, Vale do Ribeira, inspirou nos para pensar em muitas outras ações. O diálogo com a 

comunidade e a participação no processo de politicas publicas local fez com que percebessemos 

que mais do que em um espaço físico, a extensão está em nós, na militância extensionista, e não 

é delimitado pelo local/tempo em que ocorre. A extensão ocorre também dentro da 

universidade, e é seu espaço nela que disputamos. 



 Estamos em uma fase de estruturação de projetos, dentro do LABEX, e as possibilidades 

são muitas. Projetos interdisciplinares, com participação de movimento social e estudantes; 

cursos de formação com diferentes temáticas. Queremos que a Universidade de São Paulo volte 

a ser um ambiente pulsante, com ideias, pessoas e recursos à disposição da extensão, para essa 

transformar nossa realidade. O convite é para todos que acreditam nesta ideia, e que querem 

participar para construir uma universidade mais justa, que seja pública de fato, e universal. 

 Recentemente, conseguimos uma sala na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

através, principalmente, da mobilização estudantil. Trabalhar com autogestão é um desafio, 

porem acreditamos que será um espaço fisico que congregue estudantes em torno de ideias, 

projetos e ações. É possivel saber mais em http://labexeach.wordpress.com/ . 

Movimento Social 

 A articulação com movimentos sociais se mostra fundamental, como vemos no caso do  

Cursinho Comunitário Pimentas, em Guarulhos.   

O Cursinho tem sua sede na região mais pobre da cidade (Pimentas) de Guarulhos e, em 

seus 10 anos de existência, proporcionou a inclusão de milhares de jovens no ensino superior. O 

Cursinho tem como objetivo a inserção dos jovens carentes da periferia nas universidades 

públicas e promover também a reflexão política dos alunos, sendo que é mantido com o 

dinheiro resultante da venda de materiais recicláveis entregues pelos alunos, e as aulas e a 

coordenação são realizadas por voluntários. Tendo em vista os resultados atingidos pelo 

Cursinho e a importância que este tem na formação de consciência crítica dos alunos, pois o 

Cursinho surgiu em resposta à desigualdade de oportunidades de uma classe ao acesso ao 

ensino superior público.  

Os movimentos sociais são fundamentais para a transformação da sociedade, desse 

modo, pode-se observar a importância do Cursinho comunitário pré-vestibular Pimentas 

enquanto movimento social em Guarulhos, gerando como fato a inclusão de jovens pobres 

dentro de universidades públicas. Esta organização comunitária tem promovido grandes 

mudanças na região onde está localizado através do retorno dos jovens que adentram as 

universidades para aplicar seus conhecimentos acadêmicos na região, contribuindo assim para 

possíveis mudanças.  

Diante do exposto, o objetivo principal do Cursinho Comunitário Pimentas é a promoção 

de educação e cultura na região periférica de Guarulhos, procurando conscientizar a população 

local, quanto a seus problemas sociais, procurando mostrar-lhe meios de resolvê-los, ou 

amenizá-los, através de conhecimento e enriquecimento cultural.  

 

http://labexeach.wordpress.com/


Articulação de estudantes, professores, funcionários, movimento social e todos os 

interessados para pensar uma outra universidade, que contenha diversos conhecimentos. É isso 

que defendemos! Avante extensionistas! 

 


